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Detaljregulering – Årdal B7 Bøen, Hjelmeland kommune 
 

 
1. Formålet med planen 

Formålet med planen er å få regulert boligformål i form av småhusbebyggelse i planområdet, 
samt tilrettelegging av tilgrensende friområde.  
 
 

2. Planområdet i dag 
Planområdet ligger i Årdal, ca. 9 km sør for Hjelmelandsvågen, og ca. 19 km nordøst for Tau. 
Planområdet ligger sør for Riskadalsvatnet, like ved Årdal skule. Planavgrensningen omfatter 
dyrka mark som er planlagt bebygd og naturområder tilgrensende Riskadalsvatnet som skal 
reguleres til friområde. Sør og vest for planområdet er det i dag spredt boligbebyggelse i 
form av eneboliger. Øst for planområdet ligger en fotballbane og dyrka jord.      
 

 
Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets plassering. 

Eksisterende terreng i området ligger ca. på mellom kote +15 til +4 og heller ned mot 
Riskadalsvatnet som ligger nord for planområdet. Nordre del av planområdet har mest 
helning, mens området som planlegges bebygd er relativt flatt.  
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Figur 2: Flyfoto som viser planområdets avgrensning. 

Planområdet er på ca. 20 daa og omfatter deler av eiendom gnr/bnr. 102/1, og hele eiendom 
gnr./bnr. 102/30 (adkomst).  
 
 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges oppføring av ca. 15 boliger i form av rekkehus, kjeda eneboliger og 
frittliggende eneboliger med tilhørende nødvendig infrastruktur. I tillegg til regulering og 
tilrettelegging av friområde i nordlig del av planområdet mot Riskadalsvatnet. Planen vil ha 
adkomst fra Meleveg langs vestsiden av fotballbanen.    
 
 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
I planforslaget planlegges det småhusbebyggelse i 2-3 etasjer, og det legges opp til trinnvis 
utbygging.  
 
 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det planlegges boligbebyggelse som er tilpasset nabobebyggelse med tanke på høyde og 
grunnflate. Utbyggingsområdet er relativt flatt, og tiltaket vil medføre mindre terrenginngrep. 
Tilrettelegging av planlagt friområde vil innebære mindre inngrep som etablering av 
gangstier, hvor en vil hensynta eksisterende terreng og natur. Boligfeltet skal tilkobles 
offentlig vann og avløp.      
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6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Boliger og tilrettelegging av friområdet vil tilpasses eksisterende terreng og natur. Etablering 
av boliger og tilhørende infrastruktur vil ikke kreve større terrenginngrep.  
 
 

7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan 
I kommuneplan for Hjelmeland 2019-2031 er planområdet disponert til fremtidig 
boligbebyggelse og friområde. Området er vist med hensynssone om krav til felles 
planlegging. Iht. kommuneplanens arealdel er følgende retningslinjer stilt til området: 

• Krav om tett utnyttelsesgrad av området.  

• Det skal primært bygges leiligheter/rekkehus. 

• Krav om tilrettelegging av friområde. 
 
I tillegg er stilt rekkefølgekrav til at området skal tilkobles offentlig vann og avløp.  
   

 
Figur 3: Utsnitt fra gjeldende kommuneplan med foreslått plangrense. 

Foreslått adkomst til planområdet ligger innenfor området disponert til nåværende friområde, 
hvor det er lagt en hensynssone om at reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  
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8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Ifølge artskart er det ikke registrert rødlistede plante- og dyrearter innenfor planområdet. Det 
er registrert ål, som er rødlisteart, i Riskadalsvatnet. Iht. naturbase er det ikke registrert 
viktige naturtyper eller vernede områder innenfor eller i nær tilknytning til planområdet.      
 
Iht. kulturminnesøk er det ingen registrert kulturminner innenfor planområdet. Øst for 
fotballbanen er det registrert verna gravrøyser, men disse har blitt fjernet. Sør for 
planområdet, like nord for Årdal kirke, har det ligget en gravhaug som også har blitt fjernet. 
Det er ingen SEFRAK-registrerte bygg i tilknytning til planområdet.   
  
 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 
Iht. kart fra NVE er det ikke registrert aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og jord-
/flomskred innenfor eller i tilknytning til planområdet. Det er heller ikke registret 
skredhendelser i og ved området. Planområdet er ikke utsatt for trafikkstøy.   
 
Nordligste deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, men 
aktsomhetssone kommer ikke inn på utbyggingsområde. Planområdet ligger under marin 
grense, og løsmassene i området består av elve- og bekkeavsetninger. Ifølge miljostatus.no 
er det moderat til lav risiko for radon i planområdet. Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-
analyse for å ivareta disse og andre ROS-tema. 
 
 

10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 
Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
 

11. Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til § 6 og § 8 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan. 
 
 
 
Stavanger, 06.01.2020 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
Camilla Bø 
Tlf. dir: 482 94 625 
E-mail: camilla@prosjektil.no 


